
Viljelijä ja urakoitsija Janne Siuvo Nokialta: 
 
Kääntyvät etunostolaitteet N- ja T- sarjassa 
 
Nokian Tottijärvellä asuvalla Janne Siuvolla on runsaasti kokemusta kääntyvästä LH Link -  
etunostolaitteesta. Jannelta löytyy kääntyvä etunostolaite sekä Valtran N142 Directistä että  
T174 Directistä. 
 
– Kääntyviä etunostolaitteita on käytetty hyödyksi lähinnä niitossa, lumenaurauksessa ja  
harjauksessa, mutta oikeastaan vain mielikuvitus on rajana miten sitä voi käyttää. T174:llä  
on ajettu noin tuhat tuntia ja N142:lla noin 1500 tuntia etunostolaitteen kanssa. N142  
hankittiin käytettynä ja LH Link jälkiasennettiin siihen, kertoo Janne Siuvo. 
 
Haastattelua tehdessä Siuvo istuu New Hollandin ajosilppurin ohjaamossa. Korjuuketjun  
keulilla kulkee kääntyvällä etunostolaitteella varustettu N142 niittämässä, sen jälkeen tulee  
karhotin, sitten silppuri ja rehua on kuljettamassa kolme peräkärryllistä traktoria. Edellisenä  
päivänä Porissa kärrytraktoreita oli viisi. Normaaleissa oloissa ja pienillä lohkoilla valmista  
syntyy suunnilleen kuusi hehtaaria tunnissa. 
 
– N-sarjalaisen kääntyvässä etunostolaitteessa on kiinni 320 senttiä leveä Kvernelandin  
niittone. Takana on perhonen ja yhteisleveys on 960 senttiä. Kyse on nimenomaan  
niittokoneista, ei niittomurskaimista. Jos nurmi on oikein vahvaa, niin nopeus pitää pudottaa  
alle 15 km/h eikä voimaa ole yhtään liikaa. 
 
– Kävin äsken niittämässä yhden pellon ilman kääntyvää etunostolaitetta ja kyllä silloin piti  
ajaa aika paljon suorempia linjoja. Kääntyvä etunostolaite sallii paljon enemmän mutkia. Se  
lisää työn joutuvuutta niitossa, kun turhat peruutukset jäävät pois. Eikä tarvitse paikkoa  
kiilapäitä niin paljon, sanoo Siuvo. 
 
T-sarjassa pelkkä nostolaite ilman PTO:ta 
 
Siuvon T174:ssä on pelkkä kääntyvä LH Link- etunostolaite ilman voimanulosottoa.  
Traktoriin olisi kyllä helppo lisätä PTO ja asennettaessa sitä siihen jo soviteltiinkin. 
 
– Etu-PTO:n puuttuminen tietysti estää T:n käyttämisen niitossa, mihin sillä olisi hyvin tehoa.  
Enemmän T-sarjalaisella olen ajanut kääntyvän etunostolaitteen kanssa FMG:n 360  
senttistä lumiauraa.  
 
– Kääntyvän etunostolaitteen ansiosta lumiaura seuraa mutkassa hyvin sisäkurvia eikä  
koneella tarvitse pakitella. Myös ahtailla pihoilla voi peruuttaa turvallisemmin ja nopeammin  
pois ahtaasta paikasta, kun kääntää auran kapeaksi. Kääntyvällä etunostolaitteella on myös  
hyvä työntää pois aurausvalleja. Lumen saa myös työnnettyä kauemmas sivuun rotvallin  
sivukiven päältä niin, ettei lumi valu takaisin ja peitä kiveä, kertoo Siuvo. 
 
Kesäisin Siuvo on käyttänyt kääntyvällä etunostolaitteella harjakonetta. Harja toimii samalla  
logiikalla kuin aura ja seuraa hyvin tien reunaa, puhdistaa tarvittaessa hiekan myös aivan  
reunakiven vierestä ja vähentää peruuttelua. 
 
Vähemmän peruuttelua 
 
– Suurin hyöty on siinä, kun peruuttelu vähenee niin niitossa, aurauksessa kuin  
harjauksessakin. Silloin säästyy aikaa ja säästäähän se konettakin, kun tulee pari peruutusta  
vähemmän jokaisessa risteyksessä. 
 
Ainoa miinus on se, että neljännen sukupolven T-sarjalaisessa kääntyvä etunostolaite  



rajoittaa eturenkaiden kääntymiskulmaa.  
 
– Hyvä juttu kun LH Liftin kääntyvät etunostolaitteet ovat yleistyneet ja niitä saa nyt kaikkiin  
merkkeihin. Kun näitä on enemmän liikkeellä, niin ihmiset oppivat tuntemaan mitä nämä ovat  
ja näille tulee myös parempi kysyntä käytettyinä. Jatkossa näitä osataan jo kysyä  
käytettyinä. 
 
 

 
 
Kääntyvä etunostolaite toimii harjalaitteen kanssa samalla logiikalla kuin  
lumiaurankin kanssa. Sivusiirron ansiosta työlaite seuraa hyvin sisäkaarretta, putsaa  
tarvittaessa pientareen tai penkan päällisen ja vähentää peruuttelua risteyksissä. 
 
 

 
 
Nokian Tottijärvellä maatilaa pitävä Janne Siuvo urakoi aktiivisesti. Kesällä  
hän niittää ajosilppuriketjun kanssa Satakunnassa ja Pirkanmaalla. 


